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Znak sprawy: 6720.S.4.2017.zm 
 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KONOPNICA 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Konopnica 

 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Konopnica w dniach od 28 lipca 2017r. do 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica 
Kozubszczyzna 127a, 21-030 Motycz, w pokoju nr 16 w godzinach od 9.00-15.00. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się 
w dniu 17 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica w pokoju nr 15 ( sala konferencyjna) o 
godz. 11.00. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Konopnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8 września 2017r. 

Jednocześnie informuję, ze Wójt Gminy Konopnica w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), po uzgodnieniu z właściwymi 
organami, tj. odpowiednio z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pismem z dnia 9 maja 2017 r. 
(znak: NZ-700/27/2017) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismem z dnia 31 maja 2017 r. 
(znak: WOOŚ.410.67.2017.MH),  odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w związku z faktem, iż realizacja postanowień dokumentu (projektu zmiany studium) nie 
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Konopnica. 
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest 

prowadzone. 
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